
 

 

 (2000 پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان  )پارکر

گویه بسته پاسخ بر  17شامل  ساخته شده است که از پارکرتوسط  (2000)پارکر؛ عملکرد کارکنان یابیپرسشنامه ارز

دانش و کیفیت رفتار، رابطه با همکاران، ویژگی های بعد  ششاساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه 

 قرار می دهد، این پرسشنامه اعتباریابی شده است. شرا مورد سنجفردی، مهارت و سرپرستی، خالقیت و مشتری مداری 

 درصد می باشد. 70و الفای کرونباخ به دست آمده باالی 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

عملکرد به معنای رفتارها و نتایج می باشد ، رفتارها از عمل نشات می گیرند و عملکرد را از فکر به عمل  ارزیابی عملکرد:

سازمان بر ( عملکرد کارکنان عبارت است از به نتیجه رسانیدن وظایفی که از طرف 2011وو و همکاران، تبدیل می کند)

(. در جهان رقابتی امروز تنها سازمان هایی می توانند 2011یو وی و همکاران، عهده ی نیروی انسانی گذاشته شده است)

در این شرایط پرتالطم باقی بمانند که به بهترین نحو از منابع خود استفاده نمایند.یکی از منابع مهم سازمان ، نیروی 

 انسانی است.

ن برای رفع و جبران کاستی ها ، ارتقاء بهره وری و اثربخشی و همچنین کشف توانایی های کارکنان خود، از آنجا که سازما 

به سنجش عملکرد آنان نیاز دارد، ارزیابی عملکرد نیروی انسانی فرایندی بسیار مهم در توسعه کارکنان و سازمان می باشد، 

هیچ جامعه ای توسعه نیافته است مگر آن که به توسعه منابع  نتایج بسیاری از پژوهش ها بر این نکته تمرکز دارد که

 انسانی خود پرداخته باشد.از این رو،جهت حصول اطمینان از توسعه و بهبود عملکرد و اثربخشی و بهره وری منابع انسانی

 دغه های جدی مدیران سازمان هاست.توجه به مقوله ارزیابی عملکرد یکی از دغ

 

 پرسشنامه : تعریف عملیاتی متغییر

 ارزیابی عملکرد پرسشنامةسوال 17 کارکنان به سواالت ای است کهنمره ارزیابی عملکرددر این پژوهش منظور 

 دهند می

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت منبع مولفه

 2-1 (2000)پارکر؛ دانش و کیفیت کار

 6-3 (2000)پارکر؛ رابطه با همکاران

 10-7 (2000)پارکر؛ ویژگی های فردی

 13-11 (2000)پارکر؛ مهارت و سرپرستی



 

 

 17-14 (2000)پارکر؛ خالقیت

 18 (2000)پارکر؛ مشتری مداری

 

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک تحقيق 

با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت اميد است . دانشگاهی تنظيم شده است

و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده 

 تشکر می نمايم. خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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      کارکنان امور محوله را بطور کامل )بدون نقص( و با دقت الزم انجام می دهند. 1



 

 

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

اده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن د

 شروع به وارد کردن داده ها 

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

 ت عمل کنید .مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکر

( کنید. مثال اگر computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم 

compute .کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است 

      با صرف زمان مناسب با آن وظیفه )و نه با تاخیر( بدست می آورند. کارکنان نتایج را 2

      کارکنان رفتار و برخورد مناسب تفاهم آمیز با سایر همکاران دارد. 3

      کارکنان در کارهای تیمی مشارکت دارند. 4

      برخی از همکاران بدون نظارت مافوق کار می کنند. 5

      موقعیت های جدید تطبیق داده و در نظراتشان اصرار نمی ورزند. کارکنان خود را با 6

      کارکنان در کسب نتیجه از اقداماتی که انجام می دهند جدیت دارند. 7

      برخی از کارکنان مسئولیت اشتباه خود را نمی پذیرند. 8

عدم انتقال غیر  گاهی اوقات کارکنان به حفاظت اطالعات ، اسناد ، مدارک ، گفتار و 9

 ضروری آن ها توجه کافی دارند.
     

      کارکنان دستورات را سریعا اجرا نموده ، وتا حصول نتیجه پیگیری می نمایند. 10

      همکاران توانایی انتخاب بهترین راه حل یا موضع را بر اساس اطالعات و داده ها را دارند. 11

      شغلی خود را به مافوق و مادون انتقال می دهند.کارکنان اطالعات و دانسته های  12

      کارکنان پاسخگویی و آمادگی الزم را برای ادای توضیحات دارا هستند. 13

      کارکنان راهکارهای جدید ارائه نموده و از قوه ابتکار در حل مشکالت استفاده می نمایند. 14

      آوردن ایده های خود برخوردارند. کارکنان از انگیزه الزم برای به فعل در 15

      کارکنان این بانکتوانایی ارزیابی و بازنگری ایده های جدید را دارا هستند. 16

      کارکنان در مواجهه با پیشنهادات و انتقادات مشتریان ، رفتار مناسبی دارند. 17



 

 

آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  آنالیز  هر  ها را به وجودمرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  

 بگیرید.

  گذاری پرسشنامه:نمره 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 خیلی کم کم تا حدودی زیاد خیلی زیاد گزینه  

 1 2 3 4 5 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.

پرسشنامه  10داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما توجه 

 کنید 10داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 حد باالی نمرات متوسط نمرات حد حد پایین نمره

17 51 85 

  خواهد بود. 85  و حداکثر   17عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن   17امتیازات خود را از 

  
  ضعیف می باشد. عملکرد کارکنان   یابیارز باشد،  میزان  34تا   17در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 

  در سطح متوسطی می  عملکرد کارکنان   یابیارز باشد،  میزان  51 تا  34  پرسشنامه بیندر صورتی که نمرات

 باشد.

 بسیار خوب می باشد.عملکرد کارکنان   یابیارزباشد،  میزان  51 در صورتی که نمرات باالی 

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. ، مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری :روایی ابزار سنجش

 تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد های نامناسب و ناکافی میاهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری



 

 

 این ( از طریق تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی مورد تایید قرار گرفت. در مطالعه 2000)پارکر روایی پرسشنامه در پژوهش

 استفاده کارشناسان و متخصصین و اساتید دیگر از تن چندین و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست برای

 برای سؤاالت این آیا اینکه و سؤاالت بودن فهم قابل و بودن واضح ، سؤاالت بودن مربوط مورد در آنها از و.  است شده

 در نظر مورد اصطالحات و شد خواهی نظر ، دهد می قرار سنجش مورد را آنها و است مناسب تحقیقاتی پرسشهای

 .   گردید اعمال پرسشنامه

 

برای اند ه شدهها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیمیزان دقت شاخص، منظور از اعتبار )پایایی(

روش ، روش دو نیمه کردن، روش گوتلن، های مختلفی وجود دارد. روش آلفای کرونباخبررسی همسانی درونی آزمون روش

 .ها هستنداین روشریچادسون از جمله -روش کودر، موازی محدود

گزارش کرد. در  93/0( برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد و پایایی پرسشنامه را 2000)پارکر 

 محاسبه شد  85/0نفری پایایی پرسشنامه  30مطالعه پایایی پرسشنامه بر اساس یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه 

 

 الفای کرونباخ الفای قابل قبول هاتعداد سوال متغیر

 93/0 7/0 17 عملکرد کارکنان   یابیارز
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